Comunicat de Premsa
dirigit a:

Secció de Societat - Ensenyament
Oficina de Premsa
Via Laiet ana, 16 5ª. Plant a, 08003 BARCELONA
Telf : 93 481 29 05 ; Fax: 93 310 05 22 ; e-mail: comunicacio@ccoo.cat

LA
COMUNITAT
EDUCATIVA
PARTICIPA
MASSIVAMENT
EN
L’ORGANITZACIÓ DEL REFERÈNDUM SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Aquest referèndum estava dirigit a tota la comunitat educativa (mestres, professionals del
centre, pares i mares, estudiants de secundària i adults...).
CCOO ha promogut aquesta consulta i s’està realitzant per vot personal dipositat en
l’urna de cada centre.
L’objectiu d’aquesta consulta, màxima expressió democràtica, és donar a conèixer
l’opinió de la comunitat educativa respecte a la política educativa del Govern de la
Generalitat i, en concret, avaluar les mesures que promou el conseller d’educació
Ernest Maragall.
Els centres educatius, les associacions de pares i mares i els estudiants de secundària
s’han organitzat per la seva realització.
•
•
•

Període de consulta: del 29 d’abril al 25 de maig de 2010
Nombre de centres que han participat: 428 (més del 15% dels centres públics)
Nombre de persones que han participat a la consulta: 39.787 (professorat,
professionals, PAS, alumnat, pares i mares...)

Cost: 0 €uros
Estàs d’acord amb la política educativa i les mesures dels actuals responsables del
Departament d´Educació?

SI: 134 vots
No: 39.523 vots
En Blanc: 98 vots
Nuls: 32 vots
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Participació en el referèndum per Servei Territorial:

Barcelona Consorci
3%
Barcelona comarques 9%
Baix Llobregat
11%
Vallès Occidental
14%
Maresme Vallès Oriental 11%
Catalunya central
15%
Girona
13%
Lleida
7%
Tarragona
10%
Terres de l'Ebre
7%

Qui ha participat en l'organització de la consulta?

Professorat

90%

Professionals del centre

17%

Estudiants

12%

AMPA, pares i mares...

22%
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Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els
percentatges poden passar del 100%.
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Qui ha participat en la votació?
Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els
percentatges poden passar del 100%.
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Dels prop de 40.000 participants, uns 10.000 han estat professors i professionals de
l’educació i uns 27.000 han estat pares, mares i uns 3.000 estudiants de secundària i adults.
Davant de la demanda dels centres educatius, es prorroga el referèndum fins el 16 de juny de
2010, ja que cada dia continuem rebent noves actes d’escrutini.
CCOO, un cop més aposta per sumar i fer força en contra de les mesures restrictives del
Departament d’Educació.
La Comunitat Educativa amb la seva participació en el referèndum ha mostrat el mateix
rebuig que en el seu moment va manifestar el professorat tal i com es va veure en estudis
estadístics del Departament, que posava en evidència que la majoria de mestres i professors
de Catalunya estaven en contra de la política del Conseller Maragall.
Font: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/arxius/resultat_enquesta_2009.pdf
CCOO fa una crida a la comunitat educativa i a tota la ciutadania a la manifestació social
d’aquest dissabte, 29 de maig a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona, en
defensa de l’ensenyament i d’uns serveis públics de qualitat.
CCOO continuarà lluitant més enllà del 29 de maig per evitar noves retallades i noves
agressions als serveis públics.
Encarna Escribano, secretaria de Premsa de la Federació d’Ensenyament de CCOO de
Catalunya. Tel. 93.481.28.42.
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 de maig de 2010

